
  
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 08.02. 2023 № 52 

м. Золотоноша 

 

Про присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості  

 

З метою впорядкування обліку та інвентаризації об’єктів нерухомості, 

розглянувши заяви громадян, відповідно до Закону України „Про регулювання 

містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 

№ 690  „Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, 

об’єктам нерухомого майна”, керуючись п. 10 „б” ст. 30 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти адресний номер об’єктам нерухомості згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М.  

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Денис Сизько 23904 

Додаток  



до рішення виконавчого комітету 

від 08.02. 2023 № 52 

 

Перелік об’єктів нерухомості 

Громадянин 

(ФОП, 

юридична 

особа) 

Документ, що 

посвідчує 

право власності 

Частина, назва, місце 

розташування об’єкта 

Присвоєний 

адресний номер 

Строкань 

Олександр 

Іванович 

Свідоцтво про 

право власності 

від 19.10.1982 

№1939 

Житловий будинок по 

вул.Баха 94а у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша, вул. 

Баха 94-Д 

 

Дубенець 

Володимир 

Михайлович 

Рішення 

Золотоніського 

міськрайонного 

суду від 

07.12.2022, 

справа 

№695/2670/22 

Будинок А-1,а : 1-1,1-

2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7; 

огорожа № 1,12 по вул. 

Благовіщенська 100 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша ,  

вул.  

Благовіщенська 

100-А 

Мартинюк Яна 

Володимирівна 

Рішення 

Золотоніського 

міськрайонного 

суду від 

07.12.2022, 

справа 

№695/2670/22 

Будинок А-1,а, а1: 2-1,2-

2,2-3,3-1,3-2,3-3,3-4,3-

5,3-6; сарай В, 

прибудова до сараю в, 

гараж Г, прибудова до 

гаража г, погріб Д, 

вбиральня Е, колодязь 

№11, хвіртка №2, ворота 

№3, огорожа №4, 5-10 

по вул. Благовіщенська 

100 у м.Золотоноша 

м.Золотоноша ,  

вул.  

Благовіщенська 

100-Б 

Золотоніська 

міська рада 

Рішення 

Золотоніської 

міської ради від 

20.12.2017 № 

30-67/VІІ 

Земельна ділянка 

площею 6,3295 га, 

кадастровий номер  

7110400000:02:001:0300

по вул.Обухова 65 у 

м.Золотоноша 

м.Золотоноша ,  

вул.Обухова 65-Б 

Поліщук 

Анастасія 

Володимирівна 

Договір про 

поділ 

житлового 

будинку від 

04.11.2022 

№2468 

Частина житлового 

будинку А-1, прибудова 

а, прибудова а1, ½ сараю 

Б, прибудова б, 

вбиральня В та земельна 

ділянка площею 0,0281 

га, кадастровий номер 

м.Золотоноша,  вул. 

Думитрашка К 39-

А 

 

 



 

Керуючий справами      Оксана ШАКУРА 

7110400000:08:010:0018 

по вул.Думитрашка К 

39/1у м.Золотоноша 

Бочко Сергій  

Іванович  

Витяг ДЗК НВ-

3500537912022 

Земельна ділянка 

площею 0,37 га, 

кадастровий номер 

7121583101:01:002:0557 

по вул.Перемоги 24 у 

с.Деньги 

с.Деньги , вул. 

Перемоги 22 

Чіпігіна Лариса 

Михайлівна 

Договір 

дарування від 

13.04.2021 

№873, рішення  

Золотоніського 

міськрайонного 

суду від 

15.12.2022, 

справа 

№695/2069/21 

Прибудова а3-І,; 

прибудова а-1-1,; 

приміщення 1-2,; 

приміщення 1-5; А-І – 

приміщення 1-3, 1-4; 

сарай Ш, навіс М до 

сараю Ш, сарай Ф, 

погріб «п/г» під сараєм 

Ф, 1/5 сараю Б, 

відділення сараю Б, 

огорожа №1, 2, 3, водо 

колонка №5, вигрібна 

яма №6 по вул. Троїцька 

47 у м.Золотоноша 

м.Золотоноша,  вул. 

Троїцька 47-Д 


